
PODZIĘKOWANIA
Praca naukowa, której owocem jest niniejsza publikacja, nie powstałaby bez wydatnej
pomocy wielu osób. Dziękuję za wsparcie finansowe projektu badawczego Prof. Mirosławie
Czerny, Prof. Andrzejowi Lisowskiemu oraz Prof. Alojzemu Nowakowi. Składam wyrazy
serdecznego podziękowania promotorowi mojej pracy doktorskiej Prof. Tomaszowi
Ossowiczowi za niezwykłe zaangażowanie w opiekę naukową. Dziękuję osobom, które
okazały mi wsparcie oraz dzieliły się swoją wiedzą podczas pobytów zagranicznych. Są to:
Prof. Helga Kanning, Prof. Vincent Nadin, MSc. David Ludlow, BSc. Janet Askew, Dr Ian
Smith, Dr Stuart Farthing, Dr Evelyn Gustedt. Podziękowania za użyczenie materiałów
Regionu Hanowerskiego oraz gminy Seelze składam na ręce następujących osób: Helga
Gügel, Kornelia Sargin, Prof. Axel Priebs. Za wkład merytoryczny dziękuję również
recenzentom pracy - dr. hab. Igorowi Zachariaszowi praz prof. Piotrowi Lorensowi.

Pomyślne ukończenie niniejszej książki nie byłoby możliwe bez wyrozumiałości mojej żony
Igi, która wytrwale udzielała mi niezbędnego wsparcia, wespół z naszym synem Marcelim,
który dzielnie towarzyszył nam w końcowych etapach pracy naukowej. Serdecznie dziękuję
swojemu bratu – Łukaszowi, który zawsze stanowi dla mnie nieocenione źródło inspiracji
naukowej, jak również gronu bliskich przyjaciół, którzy zawsze towarzyszą mi w
poszukiwaniach intelektualnych, w szczególności Ewie Kołodziejczyk – za cenne konsultacje
językowe.

Specjalne ne wyrazy wdzięczności przekazuję rodzicom – Wandzie i Romanowi, którym tę
pracę dedykuję.

Rodzicom

*

Niniejsza książka jest wynikiem projektu badawczego autora, zrealizowanego w Instytucie
Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego, pt. „Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji
osadnictwa na tle systemów planistycznych Niemiec i Wielkiej Brytanii”. Projekt ten
stanowił kontynuację i rozszerzenie badań przeprowadzonych w ramach pracy doktorskiej
autora pt. „Kształtowanie koncentracji osadnictwa w polityce zrównoważonego rozwoju
przestrzennego. Porównanie ustaleń polityki przestrzennej obowiązującej w regionach
miejskich Bristolu, Hanoweru i Wrocławia”, których wyniki stanowiły podstawę
opracowania rozdz. 4 i 5 niniejszej monografii. Praca doktorska wykonana została pod
opieką dr. hab. inż. arch. Tomasza Ossowicza (prof. PWr), na Wydziale Architektury
Politechniki Wrocławskiej. Badania cząstkowe przeprowadzono w ramach grantu
promotorskiego Politechniki Wrocławskiej oraz stypendium Katholischer Akademischer
Ausländer Dienst w Institut für Umweltplanung, Universität Hannover pod opieką naukową
prof. dr inż. Helgi Kanning oraz w Centre for Environment and Planning, Faculty of the Built



Environment, University of the West of England w Bristolu pod opieką naukową prof.
Vincenta Nadina.

Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych przez Prorektora ds. Badań
Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego, grantu Fundacji Uniwersytetu
Warszawskiego, grantu programu Działalność Statutowa Młodych UW, funduszy
dziekańskich Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz funduszy statutowych
Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych WGSR UW.


